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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 
 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
 
 
Χρήστου Πάχτα του Αστερίου, δηµοτικού συµβούλου, επικεφαλής της παράταξης 

της µείζονος µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου Αριστοτέλη, 

κατοίκου δηµοτικής κοινότητας Αρναίας. 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 
 
 

 
Α. 1. Της µε αριθµό 425/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: ΩΕΙΞΩΨ2-Π2Ο) µε θέµα «Ψήφιση Τεχνικού Προγράµµατος Δήµου 
Αριστοτέλη έτους 2018» 
 
2. Της µε αριθµό 426/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: Ω9ΜΖΩΨ2 - ΓΔΙ) µε θέµα «Ψήφιση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2018 της ΑΞΤΑΔΑ – Δ.Α.Ε., δήµου Αριστοτέλη». 
 
3. Της µε αριθµό 427/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 7ΦΧ9ΩΨ2- ΔΙΔ) µε θέµα «Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος Δ.Λ.Τ.Α. του 
έτους 2018». 
 
4. Της µε αριθµό 428/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 7ΑΗΘΩΨ2 - ΝΜΣ) µε θέµα «Έγκριση Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου Δράσης Δ.Α.Τ.Α. του οικονοµικού έτους 2018». 
 
5. Της µε αριθµό 429/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: ΩΗΠ6ΩΨ2 - 598) µε θέµα «Ψήφιση του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2018, του Αριστοτέλειου Πνευµατικού Κέντρου, του Δήµου Αριστοτέλη έπειτα 
από τη γνώµη του παρατηρητηρίου καθώς και ψήφιση κατάρτισης πίνακα 
στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του οικονοµικού έτους 2018, του 
Αριστοτέλειου Πνευµατικού Κέντρου του Δήµου Αριστοτέλη». 
 
6. Της µε αριθµό 430/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα «Λήψη 
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απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης υπό διαλυτική αίρεση, τµήµατος δηµοτικού 
οικοπέδου εντός της Δ.Κ. Ιερισσού, στην Αστυνοµική Διεύθυνση Χαλκιδικής, για την 
ανέγερση προκατασκευασµένου κτηρίου, για τη στέγαση του Αστυνοµικού Τµήµατος 
Αριστοτέλη.». 
 
7. Της µε αριθµό 431/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: ΩΘΛΨΩΨ2-5ΘΨ) µε θέµα «Έγκριση ψήφισης της 6ης Αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήµου Αριστοτέλη». 
 
8. Της µε αριθµό 432/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα 
«Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.¨ για την 
υλοποίηση του έργου ¨Αναβάθµιση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισµού του Δήµου 
Αριστοτέλη µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας¨». 
 
9. Της µε αριθµό 433/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 6ΛΔΜΩΨ2-Δ2Κ) µε θέµα «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής 
Υπηρεσιών». 
 
10. Της µε αριθµό 434/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα 
«Διαγραφή – διόρθωση χρεών οφειλετών του Δήµου όσον αφορά το Ν. 4014/2011». 
 
11. Της µε αριθµό 435/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: ΩΩΑΣΩΨ2-Ρ7Σ) µε θέµα «Έγκριση σκοπιµότητας και διάθεσης ποσού σε 
Σωµατείο Επαγγελµατιών και παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ν. Χαλκιδικής ο 
¨Αριστοτέλης¨ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισµό 
και την προβολή των λαϊκών αγορών». 
 
12. Της µε αριθµό 436/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 7ΥΘΒΩΨ2-Τ70) µε θέµα «Έγκριση σκοπιµότητας και διάθεσης ποσού σε 
Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας Θεσσαλίας – Θράκης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και 
τον εκσυγχρονισµό και την προβολή των λαϊκών αγορών». 
 
13. Της µε αριθµό 437/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 64ΤΧΩΨ2-Ε1Ω) µε θέµα «Παράταση σύµβασης µίσθωσης των µε αριθµό 17 
και 18 καταστηµάτων Δηµοτικής Αγοράς Ιερισσού». 
 
14. Της µε αριθµό 438/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 6ΗΤΟΩΨ2-ΧΒ3) µε θέµα «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης και έγκριση 
υποβολής πρότασης από µέρους του Δήµου Αριστοτέλη στο Ε.Π. 
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¨Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία¨, Άξονας Προτεραιότητας 
03 ¨Ανάπτυξη µηχανισµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας¨, στην πρόσκληση µε 
τίτλο ¨Δηµιουργία Ολοκληρωµένων Τουριστικών Προσβάσιµων Προορισµών¨ και 
κωδικό 075 και αποδοχή µελέτης και τευχών δηµοπράτησης µε τίτλο: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». 
 
15. Της µε αριθµό 439/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017  που 
δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ µε θέµα «Αποδοχή όρων 
της πρόσκλησης και έγκριση υποβολής πρότασης από µέρους του Δήµου Αριστοτέλη 
στο Ε.Π. ¨Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία¨, Άξονας 
Προτεραιότητας 03 ¨Ανάπτυξη µηχανισµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας¨, στην 
πρόσκληση µε τίτλο ¨Δηµιουργική Επανάχρηση Δηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας¨ 
και κωδικό 083». 
 
16. Της µε αριθµό 440/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα 
«Παραλαβές µελετών». 
 
17. Της µε αριθµό 441/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα 
«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης για το έργο ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Τ.Κ. Ν. 
ΡΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΕΒΕΛΙΚΙΟΥ». 
 
18. Της µε αριθµό 442/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα 
«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης για το έργο ¨ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ.  ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ». 
 
19. Της µε αριθµό 443/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα 
«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης για το έργο: ¨ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ¨». 
 
20. Της µε αριθµό 444/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα 
«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης για το έργο ¨ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ». 
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21. Της µε αριθµό 445/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα 
«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης για το έργο ¨Βελτίωση γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών και αποκατάσταση κατολισθέντων πρανών οδού πρόσβασης 
οικισµού Βαρβάρας». 
 
22. Της µε αριθµό 446/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017, η 
οποία δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι  σήµερα µε θέµα 
«Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου 
¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΡΓΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ». 
23. Της µε αριθµό 447/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 6ΥΠΘΩΨ2-ΓΥΟ) µε θέµα «Ορισµός εκπροσώπων στην Επιτροπή του 
Λιµεναρχείου Ιερισσού χαρακτηρισµού των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων 
για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη». 
 
24. Της µε αριθµό 448/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 6ΡΑΓΩΨ2-ΒΥ3) µε θέµα «Ορισµός εκπροσώπων στην Επιτροπή του 
Λιµεναρχείου Ιερισσού για θέµατα ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης 
ναυαγίων και πλοίων για την περιοχή αρµοδιότητάς του». 
 
25. Της µε αριθµό 449/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 6ΚΥΕΩΨ2-Β1Σ) µε θέµα «Ορισµός εκπροσώπων στην Επιτροπή του 
Λιµεναρχείου Ιερισσού του Γενικού Κανονισµού Λιµένα αριθµός 20 ¨Ταχύπλοα 
σκάφη και λοιπά θαλάσσια µέσα αναψυχής¨». 
 
26. Της µε αριθµό 450/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 696ΗΩΨ2 - ΨΞΥ) µε θέµα «Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Φορέων και 
Πολιτών». 
 
27. Της µε αριθµό 451/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 που 
δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι σήµερα µε θέµα 
«Έγκριση µετακίνησης του Δηµάρχου, Αντιδηµάρχων και Δηµοτικών Συµβούλων». 
 
28. Της µε αριθµό 452/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 20η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 που 
δε φαίνεται να έχει αναρτηθεί στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ µέχρι σήµερα µε θέµα 
εκτός ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός εκπροσώπου του δήµου στο δηµοτικό 
κτηνιατρείο Στρατωνίου». 
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Β. 1. Της µε αριθµό 453/2017  απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου 
Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 21η συνεδρίαση του οργάνου την 27.12.2017 
(ΑΔΑ: 6ΕΛΕΩΨ2 – 9ΘΙ) µε θέµα «Ψήφιση Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου Δράσης Δήµου Αριστοτέλη έτους 2018». 
 
 
 
                                                                                           Πολύγυρος 18.1.2018 
 
 
 
Προσφεύγουµε ενώπιων σας και ζητούµε την ακύρωση των προσβαλλόµενων 

αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, που 

φέρονται να ελήφθησαν σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του οργάνου, µε αριθµούς 20 

και 21/27.12.2017, λόγω έλλειψης της απαιτούµενης απαρτίας για τη λήψη τους και 

πλαστογράφησης, µε τη µορφή νόθευσης τους, από τον πρόεδρο του δηµοτικού 

συµβουλίου Κυριάκο Παναγιωτόπουλο, το γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου 

Αστέριο Γκατζώνη  και µε τη συµµετοχή και συνέργεια του παρισταµένου δηµάρχου 

Γεωργίου Ζουµπά και όλων των παρισταµένων στη συνεδρίαση δηµοτικών 

συµβούλων, που φέρονται να υπογράφουν τις αποφάσεις τουλάχιστον όπως αυτές 

αναρτήθηκαν στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  για τους παρακάτω νόµιµους, βάσιµους 

και αληθινούς λόγους. 

 

1.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. 

 

Ο ν.3852/2010 (Α’87) ορίζει, στο άρθρο 227 ότι «1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών…οργάνων των 

δήµων…για λόγους νοµιµότητας µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 

δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή 

της ή αφ’ ότου έλαβε γνώση αυτής. …2. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί 

της προσφυγής…3. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµοδίων 

δικαστηρίων…», στο άρθρο 238 ότι «1.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων κατά τα 

άρθρα….227 του παρόντος ασκείται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης (ήδη Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατά την 

παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 και την παράγραφο 1 του άρθρου 28Α 
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του ν. 3852/2010, που προστέθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 4368/2016) και τις Ειδικές 

Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ….2. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … 4. Μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ δεν εφαρµόζεται η 

παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος…» και στο άρθρο 285 ότι «Από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι 

αντίθετη προς τις ρυθµίσεις του παρόντος, καταργείται». Εξάλλου, σύµφωνα µε το 

άρθρο 46 παρ.2 του π.δ/τος 18/1989 (Α’ 8), η εµπρόθεσµη άσκηση προσφυγής 

νοµιµότητας διακόπτει την προθεσµία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως έως 

τη λήξη της ειδικώς προβλεποµένης ανατρεπτικής προθεσµίας, εντός του οποίας 

δύναται ν’ αποφανθεί επί της προσφυγής ο Γενικός Γραµµατέας Περιφερείας και, 

ήδη, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας (ΣτΕ 918/2011 - πρβλ. ΣτΕ 33/2010, 4146/2009), η δε 

προθεσµία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κινείται εκ νέου από την εποµένη 

της παρόδου της ανατρεπτικής αυτής προθεσµίας. 

Στο άρθρο 226 του ίδιου νόµου (Αυτεπάγγελτος έλεγχος νοµιµότητας), όπως ισχύει 

µε το άρθρο 7 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α 93/14.7.2014 ορίζεται ότι «1. Ο Ελεγκτής 

Νοµιµότητας µπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των  

συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων και των περιφερειών, των νοµικών 

προσώπων  δηµοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ 

και των µονοµετοχικών  ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσµων για 

λόγους νοµιµότητας, µέσα σε  προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου η απόφαση έχει 

δηµοσιευθεί ή εκδοθεί..  2. Οι δήµοι, οι περιφέρειες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου αυτών και οι  επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσµοι υποχρεούνται να 

παρέχουν κάθε  στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. 

µε σκοπό την  άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας.». 

 

Τέλος ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87) ορίζει, στο άρθρο 

225 ότι «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήµων και των περιφερειών 

αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία 

Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου, β) την 

ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, γ) την αγορά και εκποίηση 

ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) την επιβολή φόρων, 
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τελών, δικαιωµάτων, στ) τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας, ζ) τη σύναψη δανείων, η) τη διενέργεια τοπικού 

δηµοψηφίσµατος όταν τούτο προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και θ) τις 

διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Επίσης, αποστέλλονται 

προς έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ 

και των µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη 

δανείων….  2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας συνοδευόµενη από 

αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι 

αναγκαία για τη νόµιµη έκδοση της, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από 

τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήµοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω 

επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που 

ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. 3. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας 

ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) 

ηµερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και 

εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση 

είναι παράνοµη, τότε αυτή ακυρώνεται.». 
 

 

2. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ. 

 

Η προσβαλλόµενες αποφάσεις  ελήφθησαν σε δύο (2) συνεδριάσεις της 27.12.2017 , 

µε διαφορά µεταξύ των δύο συνεδριάσεων πέντε (5) λεπτά της ώρας και 

αναρτήθηκαν  στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 

112Α/13.7.2010) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, την 29.12.2017.  

Κατά το περιεχόµενο µε το οποίο οι αποφάσεις αναρτήθηκαν φαίνεται να υπάρχει η 

νόµιµη απαρτία και αυτό βεβαιώνεται από τα αρµόδια όργανα,  µε τη συµµετοχή 

δεκατεσσάρων (14) δηµοτικών συµβούλων σε σύνολο είκοσι επτά (27). 

Την 17η Ιανουαρίου 2018 λάβαµε µετά από αίτησή µας επίσηµο αντίγραφο από το 

δήµο Αριστοτέλη ψηφιακού δίσκου (dvd) στον οποίο αποτυπώνονται οι δύο 

συνεδριάσεις της 27.12.2017 προκειµένου να πληροφορηθούµε για το περιεχόµενο 

της συζήτησης και τα πρακτικά αυτής. 
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Με έκπληξη διαπιστώνουµε ότι ενώ στην 20/2017 συνεδρίαση του δηµοτικού 

συµβουλίου φέρονται παρόντες δέκα τέσσερις (14) δηµοτικοί σύµβουλοι, ο 

δηµοτικός σύµβουλος Ιωάννης Δουλάκης που φαίνεται να είναι παρόν, στις είκοσι 

επτά (27) αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, δε φαίνεται πουθενά 

και ποτέ σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης που αποτυπώθηκε ολόκληρη στον 

ψηφιακό δίσκο και είχε διάρκεια 1 ώρα 37 πρώτα λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Με πιο 

µεγάλη έκπληξη διαπιστώνουµε ότι η φωνή που ακούγεται να λέει παρών κατά την 

εκφώνηση των ονοµάτων για τη «διαπίστωση» της απαρτίας δεν είναι η δική του. 

 

Στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του ίδιου οργάνου του δηµοτικού συµβουλίου, την 

21/2017, που κατά την ίδια ψηφιακή καταγραφή της στο dvd ξεκίνησε πέντε (πέντε) 

λεπτά της ώρας µετά τη λήξη της πρώτης και ήταν διάρκειας 1 ώρας, έντεκα λεπτών 

και σαράντα τεσσάρων δευτερολέπτων,  ο παραπάνω δηµοτικός σύµβουλος 

εµφανίζεται απών. Προκειµένου να επιτευχθεί η απαρτία εµφανίζεται τώρα παρούσα 

η δηµοτική σύµβουλος Ελένη Παγώνη, η οποία επίσης όχι µόνο δε φαίνεται παρούσα 

σε όλη τη διάρκεια της καταγραφής της συνεδρίασης αλλά επίσης η φωνή που 

ακούγεται να δηλώνει παρούσα κατά την εκφώνηση των ονοµάτων για τη 

«διαπίστωση» της απαρτίας δεν είναι η δική της.  

 

Είναι από τα παραπάνω φανερό ότι λάβαµε γνώση της παρανοµίας και της έλλειψης 

της νόµιµης  απαρτίας µε τη λήψη του ψηφιακού δίσκου καταγραφής των δύο 

παραπάνω συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου 

του δήµου Αριστοτέλη την 27.12.2017 µε αριθµούς 20 και 21 του έτους 2017. 

Καθόσον, κατά τα ανωτέρω,  στο άρθρο 227 του ν. 3852/2010  ορίζεται η προθεσµία  

«… δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της 

στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφ’ ότου έλαβε γνώση αυτής. …» είναι 

σαφές ότι η παρούσα προσφυγή µας ασκείται εµπρόθεσµα καθώς η έλλειψη απαρτίας 

διαπιστώθηκε από εµάς µε την παραλαβή του dvd την 17.1.2018. 

Σε κάθε περίπτωση όµως, και εντελώς επικουρικά, καθόσον η έλλειψη απαρτίας 

αποδεικνύεται εγγράφως (µε τον ψηφιακό δίσκο του δήµου Αριστοτέλη) οφείλει 

αυτεπάγγελτα ο ελεγκτής νοµιµότητας να ακυρώσει το σύνολο των προσβαλλόµενων 

αποφάσεων και να ερευνήσει διοικητικά το σύνολο της πρωτοφανούς αυτής 

ενέργειας. 

 



 9 

Τέλος και σε κάθε περίπτωση εµπρόθεσµα προσβάλλονται  οι παραπάνω  υπό 

στοιχεία Α6, Α8, Α10, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, και Α27 

αποφάσεις, οι οποίες από την έρευνά µας δε φαίνεται να έχουν αναρτηρθεί στο 

πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
 

 

3. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΩΝ. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, ορίζεται ρητώς ότι µόνο  

όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών 

και µονοµελών οργάνων των ΟΤΑ. Το έννοµο συµφέρον του προσφεύγοντος είναι 

προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής, πρέπει δε να είναι προσωπικό, άµεσο 

(να συνδέει δηλαδή απευθείας τον προσφεύγοντα µε την βλάβη που υφίσταται από 

την προσβαλλόµενη πράξη) και ενεστώς (τόσο κατά το χρόνο λήψεως της 

αποφάσεως, όσο και κατά το χρόνο ασκήσεως της προσφυγής και συζητήσεως 

αυτής), η δε εκ της προσβαλλοµένης πράξεως βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι 

λογικά αναπόφευκτη (Ολ. Σ.τ.Ε. 1002/2007). Κατά πάγια νοµολογία γίνεται δεκτό ότι 

για τη νοµιµοποίηση στην άσκηση προσφυγών δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε 

πολίτη, αλλά απαιτείται η συνδροµή ιδιαίτερου και άµεσου εννόµου συµφέροντος η 

ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται ευθέως 

προς τον προσφεύγοντα, µόνο εφόσον δηµιουργεί σ΄ αυτόν συγκεκριµένες έννοµες 

συνέπειες από τον σύνδεσµο που υπάρχει µεταξύ των εννόµων αποτελεσµάτων που 

επέρχονται από την προσβαλλόµενη διοικητική πράξη και το περιεχόµενο µιας 

συγκεκριµένης νοµικής καταστάσεως ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ο 

προσφεύγων (ΣτΕ 2117/07, 2855 και 2856 Ολοµ.).  Το ΣτΕ µε πρόσφατες αποφάσεις 

του (818/2010, 60/2010, 818/2010,  2081/2009, 2242/2008, 350/2006, 3787/2001,  

3068/2001,  3362/2000),) έκρινε ότι οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι οποίοι, σύµφωνα µε 

το άρθρο 135 παρ. 1 και 3 του Ν. 3463/2006, είναι εκπρόσωποι της τοπικής 

κοινωνίας, µεριµνούν στο πλαίσιο της ασκήσεως των καθηκόντων τους για την 

τήρηση της νοµιµότητας και της διαφάνειας, έχουν υποχρέωση να λογοδοτούν, να 

διαφυλάσσουν το συµφέρον του δήµου και να µεριµνούν για την τήρηση της 

νοµιµότητας, έχουν ως εκ τούτου έννοµο συµφέρον προσωπικό, άµεσο και ενεστώς 

για την άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων που θεωρούν ότι βλάπτουν το σύνολο 

των δηµοτών του δήµου, καθώς ανάγεται στο ιδιαίτερο καθήκον του δηµοτικού 
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συµβούλου που ξεπερνά το γενικό έννοµο συµφέρον του απλού πολίτη ή του 

περίοικου.  

Η έγκριση του τεχνικού προγράµµατος του δήµου Αριστοτέλη για το έτος 2018, η 

έγκριση του προϋπολογισµού του δήµου για το έτος 2018, η συγκρότηση του 

δηµοτικού συµβουλίου και ή λήψη των προσβαλλόµενων αποφάσεων χωρίς την 

ύπαρξη της νόµιµης απαρτίας συνιστά σοβαρότατο θέµα νόµιµης λειτουργίας του 

οργάνου και νόµιµης λήψης των αποφάσεών του και απόλυτο λόγο ακύρωσης τους. 

Συνιστά δε και σοβαρότατο θέµα για τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου 

Κυριάκο Παναγιωτόπουλο και το γραµµατέα του Αστέριο Γκατζώνη που δήθεν 

διαπιστώνουν απαρτία µε δεκατρείς (13) δηµοτικούς συµβούλους να είναι παρόντες 

και µε την εναλλαγή των απόντων  Ιωάννη Δουλάκη και Ελένης Παγώνη  τους 

οποίους ψευδώς εµφανίζουν ως παρόντες.  

 

Και όταν οι δύο (2)  συνεδριάσεις, παρά την έγγραφη διαφωνία µας που εκφράστηκε 

άµεσα µε δελτίο τύπου, ορίζονται, µε ελλιπή µας ενηµέρωση, εν µέσω αργιών, και 

την ηµέρα εορτής του πολιούχου αγίου της Αρναίας, Αγίου Στεφάνου, οπότε 

υποχρεωτικά δεν ήµασταν σε θέση να παραστούµε, είναι σαφές το έννοµο συµφέρον 

µας για την υποβολή της παρούσας προσφυγής.  Ανήµερα της γιορτής του πολιούχου  

της Αρναίας, Αγίου Στεφάνου, και πριν ακόµα ουσιαστικά ολοκληρωθούν οι 

εορταστικές εκδηλώσεις, ορίστηκαν από τη διοίκηση του δήµου   δύο (2) 

συνεδριάσεις του οργάνου του δηµοτικού συµβουλίου στην Ιερισσό. Η πρώτη 

συνεδρίαση, µε είκοσι επτά (27) θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, µεταξύ αυτών και η 

έγκριση του τεχνικού προγράµµατος του δήµου για το έτος 2018, ορίστηκε να γίνει 

την 15.00 ώρα. Η δεύτερη συνεδρίαση του ίδιου οργάνου, µε θέµα την έγκριση του 

προϋπολογισµού του δήµου για το έτος 2018, ορίστηκε να γίνει την ώρα 15.30. Οι 

προσκλήσεις και για τις δύο συνεδριάσεις, κοινοποιήθηκαν στα µέλη του οργάνου 

του δηµοτικού συµβουλίου, το απόγευµα της Παρασκευής 22.12.2017. Μέχρι την 

27.12.2017 µεσολαβούσαν µόνο αργίες, αποκλείοντας έτσι κάθε δυνατότητά µας για 

πρόσβαση στις υπηρεσίες του δήµου και ενηµέρωση επι των θεµάτων. 
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ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. Στην 20/2017 συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, στην οποία ελήφθησαν οι µε 

στοιχεία Α1 ως Α 27, παραπάνω προσβαλλόµενες αποφάσεις  φέρονται ψευδώς ως 

παρόντες δέκα τέσσερις (14) δηµοτικοί σύµβουλοι, σε σύνολο είκοσι επτά (27 

δηµοτικών συµβούλων του δήµου Αριστοτέλη. 

Ο δηµοτικός σύµβουλος Ιωάννης Δουλάκης που φαίνεται, κατά τις αποφάσεις που 

αναρτήθηκαν στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  να είναι παρόν, στις είκοσι επτά (27) 

αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, δε φαίνεται πουθενά και ποτέ 

σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, που αποτυπώθηκε ολόκληρη στον ψηφιακό 

δίσκο και είχε διάρκεια 1 ώρα 37 πρώτα λεπτά και 33 δευτερόλεπτα.  

Με πιο µεγάλη έκπληξη διαπιστώνουµε ότι η φωνή που ακούγεται να λέει παρών 

κατά την εκφώνηση των ονοµάτων για τη «διαπίστωση» της απαρτίας δεν είναι η 

δική του. 

Από τον ίδιο όµως τον ψηφιακό δίσκο καταγραφής της συνεδρίασης αυτής του 

δηµοτικού συµβουλίου, από το χρονικό σηµείο 1.33.10 και έπειτα, αποδεικνύεται 

πλήρως η νόθευση των εγγράφων του δηµοτικού συµβουλίου και ο δόλος των 

αναφεροµένων στην αρχή της παρούσας  προσώπων. Όπως προκύπτει από τη µε 

αριθµό πρωτοκόλλου 38960/21.12.2017 πρόσκληση, ο δηµοτικός σύµβουλος Ιωάννης 

Δουλάκης  είχε οριστεί εισηγητής στις αποφάσεις µε στοιχεία Α 23, Α24, και Α 25 

της   παρούσας. Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου Κυριάκος Παναγιωτόπουλος 

όταν φτάνει στα συγκεκριµένα θέµατα, περίπου στο χρονικό σηµείο 1.33.10 και µετά 

της συνεδρίασης, λέει κατά λέξη «εεε…µε το που έφυγε ο κ. Δουλάκης θα 

παρακαλούσα τον κ. Λαγέρη να κάνει την εισήγηση…».  

Πράγµατι τα τρία (3) αυτά θέµατα τα εισηγείται ο δηµοτικός σύµβουλος Νικόλαος 

Λαγέρης, όπως αποδεικνύεται από την ψηφιακή καταγραφή της συνεδρίασης.  

Όµως, για την επίτευξη της απαρτίας, στις αποφάσεις όπως αυτές βρίσκονται 

αναρτηµένες στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο δηµοτικός σύµβουλος Ιωάννης Δουλάκης  

φαίνεται ψευδώς ως παρών καίτοι η απουσία του αναφέρεται από τον πρόεδρο του 

δηµοτικού συµβουλίου που ζητάει την αντικατάστασή του από εισηγητή των θεµάτων 

από τον Νικόλαο Λαγέρη, λόγω απουσίας του, αλλά και επιβεβαιώνεται πλήρως από 

το βίντεο της συνεδρίασης.. Και αυτό το βεβαιώνει µε την υπογραφή του ο πρόεδρος 

του δηµοτικού συµβουλίου Κυριάκος Παναγιωτόπουλος, ο γραµµατέας του 

δηµοτικού συµβουλίου Αστέριος Γκατζώνης και οι παριστάµενοι δηµοτικοί 
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σύµβουλοι, όπως τουλάχιστο φαίνεται να έγινε από το πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Αντίγραφα των αποφάσεων αυτών υποβάλλονται συνηµµένα µε την παρούσα µαζί µε 

τη αριθµό πρωτοκόλλου 38960/21.12.2017 πρόσκληση, 

 

 

2. Στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του ίδιου οργάνου του δηµοτικού συµβουλίου, 

την 21/2017, που κατά την ίδια ψηφιακή καταγραφή της στο dvd ξεκίνησε πέντε (5) 

λεπτά της ώρας µετά τη λήξη της πρώτης και ήταν διάρκειας µίας  ώρας, έντεκα 

λεπτών και σαράντα τεσσάρων δευτερολέπτων (1.11’.44¨),  ο παραπάνω δηµοτικός 

σύµβουλος Ιωάννης Δουλάκης εµφανίζεται απών.  

Στη συνεδρίαση αυτή ελήφθη παράνοµα και χωρίς την ύπαρξη της νοµίµου απαρτίας 

η παραπάνω,  υπό στοιχείο Β1 απόφαση, µε αριθµό 453/2017   του δηµοτικού 

συµβουλίου του δήµου Αριστοτέλη που ελήφθη κατά την 21η συνεδρίαση του 

οργάνου την 27.12.2017 (ΑΔΑ: 6ΕΛΕΩΨ2 – 9ΘΙ) µε θέµα «Ψήφιση 

Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου Δράσης Δήµου Αριστοτέλη έτους 

2018»..   

Σε αυτήν, προκειµένου να επιτευχθεί η απαρτία των δεκατεσσάρων (14) παρόντων 

επί συνόλου είκοσι επτά (27) δηµοτικών συµβούλων, εµφανίζεται τώρα ψευδώς ως 

παρούσα  ένα άλλο µέλος του δηµοτικού συµβουλίου ή οποία ήταν απούσα στην 

αµέσως προηγούµενη, µε αριθµό 20/2017 συνεδρίαση του οργάνου. Η δηµοτική 

σύµβουλος Ελένη Παγώνη, η οποία επίσης όχι µόνο δε φαίνεται παρούσα σε όλη τη 

διάρκεια της καταγραφής της συνεδρίασης (1 ώρα 11 πρώτα λεπτά και 44 δεύτερα) 

αλλά επίσης η φωνή που ακούγεται να δηλώνει παρούσα κατά την εκφώνηση των 

ονοµάτων για τη «διαπίστωση» της απαρτίας δεν είναι η δική της.  

Και αυτή η δηµοτική σύµβουλος, που στην αµέσως προηγούµενη, µε αριθµό 20/2017 

συνεδρίαση ήταν απούσα, στην πραγµατικότητα ήταν απούσα και στην αµέσως 

επόµενη που έλαβε αριθµό 21/2017. Η ψηφιακή καταγραφή της συνεδρίασης 

αποδεικνύει πλήρως τον ισχυρισµό µας, σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης δε 

φαίνεται πουθενά ούτε φαίνεται να ψηφίζει, όπως κατά νόθευση των σχετικών 

εγγράφων εµφανίζεται από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου Κυριάκο 

Παπανγιωτόπουλο, το γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου Νικολάου Γκατζώνη 

και των δηµοτικών συµβούλων που φαίνονται ότι υπογράφουν. 
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Το δηµοτικό συµβούλιο, κατά τον κανονισµό λειτουργίας του  συνεδριάζει νόµιµα εφόσον 

έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόµιµα, έγκαιρα και 

κανονικά όλα τα µέλη του οργάνου να µετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η µη 

έγκαιρη κλήση     θεραπεύονται µόνον µε την προσέλευση και τη συµµετοχή στη 

συνεδρίαση του µη κληθέντος.  Το Συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ 

πλέον ενός του αριθµού των µελών του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθµός, 

δηλαδή όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα µέλη του χωρίς να υπολογίζονται 

οι τυχόν κληθέντες και παριστάµενοι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων. Στις παραπάνω 

συνεδριάσεις αποδεικνύεται ότι παρόντα ήταν µόνο τα δέκα τρία (13) από τα είκοσι επτά 

(27) µέλη του δηµοτικού συµβουλίου και εποµένως οι συνεδριάσεις του οργάνου είναι µη 

νόµιµες, το προεδρείο όφειλε να διαπιστώσει έλλειψη απαρτίας και να µαταιώσει τη 

συνεδρίαση,  και οι αποφάσεις του ελήφθησαν παράνοµα και είναι  ακυρωτέες. 

 

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 216 του Π.Κ., όποιος 

καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του 

άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται 

επιβαρυντική περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση 

του εγκλήµατος της πλαστογραφίας µε τη µορφή της νόθευσης εγγράφου, απαιτείται 

αντικειµενικώς µεν η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας 

του περιεχοµένου του, η οποία µπορεί να γίνει µε την προσθήκη ή την εξάλειψη 

λέξεων, αριθµών ή σηµείων, υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και 

την θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη αυτή και 

σκοπό του υπαιτίου να παραπλανήσει µε την χρήση του νοθευµένου εγγράφου άλλον 

για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες µπορεί να αφορούν τον 

παραπλανώµενο ή τρίτο, ασχέτως αν επετεύχθη ή όχι η παραπλάνηση (ΑΠ 8/2017 

ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

 

Επειδή η αποδεδειγµένη έλλειψη απαρτίας δεν καθιστά τις αποφάσεις απλά 

ακυρώσιµές αλλά απολύτως άκυρες. 
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Επειδή  οι απολύτως άκυρες αποφάσεις δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα, 

θεωρείται ότι δε λήφθηκαν ποτέ, και η ακυρότητά τους αυτή µπορεί να προβληθεί  

από οποιονδήποτε κατά πάντα χρόνο 

 

Επειδή κατά την πιο σωστή άποψη και οι απολύτως άκυρες αποφάσεις 

προσβάλλονται µε αίτηση ακύρωσης. 

 

Επειδή  σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής νοµιµότητας οφείλει αυτεπάγγελτα να 

ακυρώσει τις προσβαλλόµενες αποφάσεις. 

 

Επειδή  ο δίσκος ψηφιακής απεικόνισης των δύο (2) συνεδριάσεων, που υποβάλλεται 

συνηµµένα µε την παρούσα, σε αντίγραφο από το πρωτότυπο που µας παραδόθηκε 

την 17.1.2018, αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του νόµου και αποδεικνύει το 

βάσιµο της προσφυγής µας, σε συνδυασµό µε τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα, ήτοι τη 

µε αριθµό πρωτοκόλλου 38960/21.12.2017 πρόσκληση, και τις αποφάσεις που 

βρέθηκαν αναρτηµένες στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και προσβάλλονται µε την 

παρούσα προσφυγή µας. 

 

Επειδή ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου Κυριάκος Παναγιωτόπουλος και ο 

γραµµατέας του δηµοτικού συµβουλίου Αστέριος Γκατζώνης, κατά παράβαση των 

καθηκόντων τους συνέχισαν τη συζήτηση των θεµάτων ενώ δεν υπήρχε η νόµιµη 

απαρτία καθώς ήταν παρόντες δεκατρείς (13) από τους είκοσι επτά (27) δηµοτικούς 

συµβούλους του δήµου Αριστοτέλη και όφειλαν να διαπιστώσουν αδυναµία νόµιµης 

σύνθεσης του οργάνου. 

 

Επειδή αποδεικνύεται από τα παραπάνω πλαστογράφηση, µε τη µορφή νόθευσης 

τους, των πρακτικών των εξεταζόµενων µε αριθµούς 20 και 21/2017 συνεδριάσεων, 

από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου Κυριάκο Παναγιωτόπουλο, το 

γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου Αστέριο Γκατζώνη  και µε τη συµµετοχή και 

συνέργεια του παρισταµένου δηµάρχου Γεωργίου Ζουµπά και όλων των 

παρισταµένων στη συνεδρίαση δηµοτικών συµβούλων που φέρονται να υπογράφουν 

τις αποφάσεις,   
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Για τους παραπάνω λόγους, και µε τη ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός 

µας,  προσφεύγουµε ενώπιων σας και ζητούµε, νόµιµα και εµπρόθεσµα, την ακύρωση 

των προσβαλλόµενων αποφάσεων. Άλλως, και επικουρικά, την ακύρωση τους κατ’ 

αυτεπάγγελτο έλεγχο της διοίκησης. 

 
 

Πολύγυρος 18- 01-2018  


